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Stockholm Vatten och Avfall AB
Bolagets mål och uppgifter
Bolaget ska med fortsatt tydlig miljöprofil säkerställa leverans av hälsosamt och gott
vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm och ombesörja avloppshantering av
god kvalitet i området. Produktionen och driften ska ske med så liten miljöpåverkan
som möjligt. Bolaget ska medverka till en effektiv och hållbar avfallshantering och
återvinning i staden för att uppnå målet om resurseffektiva kretslopp.
Bolaget ska arbeta aktivt för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshanteringen utan att miljöbelastningen ökar.
Bolaget ska långsiktigt minska sin klimatpåverkan och sitt energibehov. Klimatförändringarna innebär nya risker i Stockholm, särskilt utifrån stadens vattennära läge. Bolaget ska arbeta förebyggande med att förhindra översvämningar i byggnader vid häftiga
skyfall. Större bräddpunkter ska åtgärdas. Bolaget ska bistå kommunstyrelsens arbete
med att hantera och genomföra åtgärder för att möta ett förändrat klimat. Bolaget ansvarar för att vidareutveckla och tillämpa stadens skyfallsmodell som utgör ett viktigt
underlag för att identifiera stadens sårbarheter i ett klimat i förändring.
Stockholm ska ha en hållbar mark- och vattenanvändning. Ett led i detta arbete är att
samverka med olika forskningsinstitut, exempelvis Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH). Stockholm Vatten och miljö- och hälsoskyddsnämnden har därför i uppdrag
att stötta KTH:s uppbyggnad av ett nytt vattencentrum för innovation och forskning.
Bolaget har en viktig roll för att genomföra åtgärder som syftar till att god vattenstatus
kan uppnås, samt upprätthållas i Stockholms sjöar och vattendrag enligt Stockholms
stads handlingsplan för god vattenstatus. I detta innefattas bland annat rening av dagvatten, sjörestaureringar, återskapande av öppna vattendrag, åstadkomma mindre våtmarksanläggningar eller motsvarande. Arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram
för Stockholms vattenförekomster fortsätter i vilket Stockholm Vatten har en viktig
roll och förutsätter ett nära samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och exploateringsnämnden. Åtgärder för de sju första vattenförekomsterna ska påbörjas i takt
med att de lokala åtgärdsprogrammen färdigställs. Åtgärder ska knytas till nytänkande
och innovation, bland annat genom försök med innovationsupphandling.
Bolaget har också en viktig expertroll i genomförandet av stadens dagvattenstrategi.
Stockholm Vatten och Avfall AB, exploateringsnämnden, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden ska utgå från riktlinjerna och åtgärdsmåttet vid planering och projektering av dagvattenhantering vid nybyggnad och större ombyggnationer.
Bolaget ska värna om befintliga kunder och partners i regionen och även sträva efter
nya samarbeten då bolaget har en god kapacitet och förmåga att tillhandahålla VAtjänster även utanför kommungränsen. Bolaget ska också vara behjälpligt i trafiknämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag i
staden samt Trafikverket, SL och andra aktörer för att främja framkomligheten.
Bolaget har huvudansvar för den fortsatta driften av GlashusEtt i Hammarby sjöstad,
vars syfte är ett fortsatt uppdrag att informera brett om stadens miljö- och klimatarbete. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bistå bolaget i detta informationsarbete. En
viktig uppgift för bolaget är att utbilda stockholmarna om stadens vattenhantering, till
exempel ska vatten- och avloppsverk ta emot studiebesök. Prioriterade målgrupper ska
vara barn och ungdomar.
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Avgifterna för allmänna vattentjänster ska sättas på en nivå som motsvarar och säkerställer en långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten, det vill säga för säker
dricksvatten- och avloppshantering och ökat underhåll av VA-nätet.
En förutsättning för stadens tillväxt är en fungerande avloppsrening som kan möta
framtidens krav. Stockholm Vatten och Avfall AB kommer under mandatperioden att
arbeta med projektet Stockholms framtida avloppsrening, som ska ge Stockholm ett av
världens modernaste reningsverk i Henriksdal och kommer att vara bolagskoncernens
enskilt största projekt. Bolaget ska se till att slutgiltig rening säkerställer att läkemedelsresterna minimeras i det renade avloppsvattnet.
Stockholm Vatten och Avfall AB har i uppdrag att samla in, transportera, återvinna
och bortskaffa avfall, samt bidra till en effektivare avfallshantering och öka tillgången
på biogas i regionen. Fokus ska ligga på att följa EU:s avfallshierarki med att minimera avfall, därefter återanvända, återvinna och utvinna energi i fallande ordning.
Som en del i det pågående biokolsprojektet ska former för ökad service för omhändertagande av stockholmarnas trädgårdsavfall och julgranar utvecklas. Bolaget ska förbättra möjligheterna för mobil upphämtning av avfall för att optimera stadens behov
av transporter och gynna ett minskat bilberoende.
Det är viktigt att Stockholms stad långsiktigt satsar på insamling och behandling av
organiskt avfall. Målet är att staden ska samla in minst 70 procent av stadens matavfall
för produktion av biogas senast 2020. Ett system för insamling av matavfall i hela
staden ska utvecklas tillsammans med bostadsbolagen, både för hushåll och för verksamheter. Bolaget ansvarar även för etablerandet av en ny anläggning för optisk avfallssortering inom Stockholm stad.
Avfallsnämnden ska upprätta förslag till renhållningsordning och avfallsplan, samt
upprätta förslag till källsorteringsfrämjande taxor för hämtning, transport och behandling av hushållsavfall.
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i sina upphandlingar ställa sociala och miljömässiga krav på huvudleverantörer. Samma krav som ställs på huvudleverantörer gäller också på dess underleverantörer/entreprenörer.

Ägardirektiv för 2017-2019
Bolaget ska
Ett Stockholm som håller samman
 delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur
 arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund
Ett klimatsmart Stockholm
 utreda möjligheterna till att minska plasten i avfallet som går till förbränning (i
samarbete med Fortum Värme AB, miljö-och hälsoskyddsnämnden och Koncernstyrelsen)
 arbeta för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040
 arbeta för att minska stadens sårbarhet på kort och lång sikt i ett klimat i förändring
 arbeta för ökad informationsspridning till att alla stockholmare ska förstå och vilja
delta i stadens arbete för en bättre miljö inom vatten och avfall
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 långsiktigt minska klimatpåverkan genom att effektivisera energikrävande processer och minska utsläpp av klimatgaser från avloppssystemen
 utreda möjligheten att minska sitt energiberoende med hjälp av lokalt producerad el
 påbörja installation av solenergianläggningar
 delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå
god ekologisk och kemisk status
 tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens
mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin
 intensifiera det operativa åtgärdsarbetet enligt handlingsplanen för god vattenstatus
och stadens dagvattenstrategi
 i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden och Stockholm Parkering påbörja pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar
 tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden utvärdera övervakningen av
ekologisk status i Stockholms ytvatten, som underlag för beslut om revidering och
eventuell utökning av övervakningen
 minska bräddningen
 driva utvecklingen av Stockholms framtida avloppsrening
 ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och
klimatarbete
 ta fram och genomföra åtgärder för att hantera effekterna av ett förändrat klimat
inom sitt ansvarsområde, där bland annat en skyfallsmodell utgör delar av underlaget till åtgärderna
 följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder
inom avfallsområdet
 intensifiera arbetet för att öka matavfallsinsamlingen så att staden minst når målet
om 70 procent matavfallsinsamling till 2020
 uppföra, utveckla och äga infrastrukturen för en optisk sorteringsanläggning för
matavfallsinsamling
 ansvara för övergripande samt riktad information och rådgivning i avfallsfrågor för
att öka återvinningsgraden och uppmuntra återbruk
 öka biogasproduktionen
 säkerställa markanvändningen för stadens återvinningscentraler samt undersöka
möjligheterna att öppna ytterligare stadsnära återvinningscentraler
 bistå avfallsnämnden i arbetet med att upprätta förslag till renhållningsordning och
avfallsplan samt att upprätta förslag till källsorteringsfrämjande taxor för hämtning,
transport och behandling av hushållsavfall
 utöka tider och upptagningsområden för mobila återvinningscentraler
 informera om möjligheterna till återbruk och återvinning vid de mobila återvinningscentralerna
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
 öka förnyelsetakten på VA-ledningsnätet
 återinföra det förebyggande underhållet av sina anläggningar och ledningsnät
 utreda möjligheten att sälja spillvärmen från bolagets anläggningar
 delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH
 följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer
Stockholm Vatten och Avfall AB

2016

2017

2018

2019

Resultat efter finansnetto, mnkr

37

37

19

19

2 230

2 759

2 736

2 412

Investeringar, mnkr
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Kommunfullmäktiges indikatorer
KF:s mål för verksamhetsområdet
1.3 Stockholm är en
stad med levande och
trygga stadsdelar
2.1 Energianvändningen är
hållbar

2.4 Stockholms
kretslopp är
resurseffektiva

KF:s årsmål
2017

KF:s årsmål
2018

KF:s årsmål
2019

100 %

100 %

100 %

Köpt energi (GWh)

1835 GWh

1785 GWh

1735 GWh

Årlig energiproduktion
baserad på solenergi
(MWh)

2450 MWh

2500 MWh

2550 MWh

476 kg/pers

470 kg/pers

468 kg/pers

40 %

50 %

60 %

0,20 %

0,15 %

0,10 %

Antal av 15 utvalda
ämnen som uppvisar
sjunkande eller
oförändrade halter i slam

13

14

15

Andel bygg- och
anläggningsentreprenader
i stadens regi som
uppfyller stadens krav
avseende användning av
Byggvarubedömningen
(BVB) eller därmed
jämförliga system

75 %

80 %

100 %

500 st

500 st

500 st

8 500 st

9 000 st

9 000 st

Antal aspiranter som fått
Stockholmsjobb

850 st

900 st

900 st

Antal tillhandahållna
platser för Stockholmsjobb

900 st

950 st

950 st

8 500 st

9 000 st

9 000 st

83

83

83

Index Bra arbetsgivare

Fastställs
2017

Fastställs
2017

Fastställs
2017

Index Psykosocial
arbetsmiljö

Fastställs
2017

Fastställs
2017

Fastställs
2017

Indikator
Andel genomförda
åtgärder inom ramen för
RSA (risk- och
sårbarhetsanalys)

Mängden hushållsavfall
per person
Andel matavfall till
biologisk behandling av
förväntad uppkommen
mängd
Andel farligt avfall i
hushållsavfall

2.5 Stockholms miljö är
giftfri

3.3 Fler jobbar, har
trygga anställningar
och försörjer sig själva

Antal praktiktillfällen
som genomförs inom
stadens verksamheter av
de aspiranter som
Jobbtorg Stockholm
matchar
Antal ungdomar som fått
sommarjobb i stadens regi

Antal tillhandahållna
platser för sommarjobb
4.2 Stockholms stad är
en bra arbetsgivare med
goda arbetsvillkor

Aktivt
Medskapandeindex
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KF:s mål för
verksamhetsområdet

KF:s årsmål
2017

Indikator

KF:s årsmål
2018

KF:s årsmål
2019

Obligatorisk nämndindikator

4.8 Offentlig
upphandling utvecklar
staden i hållbar riktning

Sjukfrånvaro

tas fram av
nämnden/styre
lsen

tas fram av
nämnden/styr
elsen

tas fram av
nämnden/styr
elsen

Sjukfrånvaro dag 1-14

tas fram av
nämnden/styre
lsen

tas fram av
nämnden/styr
elsen

tas fram av
nämnden/styr
elsen

Fastställs
2017

Fastställs
2017

Fastställs
2017

Andel upphandlade avtal
där en plan för
systematisk uppföljning
har tagits fram
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